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Poesia de la il.lusió
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IL.LUSIONISME STYLE GALANT. POLIFONIAMÀGICA BROSSA ESPAI ESCÈNIC // DEL 13 DE JUNY AL 29 DE JULIOL // DC. A DS., 21.00 H; DG., 19.00 H // 9-16 y

EL SAXO DE SERGI
ROVIRA, EN PRIMER PLA,
I AL FONS, HAUSSON
I VANESSA TORRES.

El Brossa ofereix un elegant tribut al cèlebremag francèsRobert-Houdin

L’ESTRENA DE LA SETMANA

Hermann
Bonnin dirigeix
el concert de
cambra creat
per Hausson

E
s diria que la màgia com a espectacle va
néixer amb Harry Houdini, rei de l’esca-
pisme. No obstant, no va ser així. Dèca-
des abans que Houdini deixés atònit el

personal amb els seus prodigiosos números, hi va
haver un il.lusionista a França que va revolucio-
nar la disciplina i va elevar la prestidigitació a la
categoria d’art. Parlem de Jean-Eugène Robert-
Houdin (1805-1871), rellotger, mecànic, cons-
tructor d’autòmats i poeta de la il.lusió. Científics
i artistes es van rendir al seu talent i van freqüen-
tar Les soirées fantastiques o sessions de màgia
que Robert-Houdin oferia en el seu propi teatre.
Les habilitats del mag van meravellar fins i tot
reis i emperadors, i s’explica que el govern del seu
país el va enviar a Algèria per aplacar possibles
brots d’insurgència, al demostrar amb els seus
trucs l’il.limitat poder de l’exèrcit francès.
La trajectòria de Robert-Houdin ha inspirat

l’última creació de Hausson, Style Galant, polifo-
niamàgica, un elegant tribut al cèlebre il.lusionis-
ta però, també, a Georges Méliès (1861-1938), un

altre somiador que,
com Robert-Houdin,
va revolucionar la inci-
pient indústria de l’en-
treteniment amb la se-
va desbordant imagi-
nació. Interessat per la
màgia des dels seus
temps d’estudiant,

Méliès va adquirir el Théâtre Robert-Houdin el
1888 per emular el seu ídol. L’escenari del teatre
va ser testimoni anys més tard dels seus experi-
ments en el terreny del cine, del qual Méliès va
ser pioner. Sens dubte, la seva principal aportació
al setè art va ser la invenció dels efectes especials,
rudimentaris però eficaços, que feien possible
que els actors levitessin, desapareguessin o viat-
gessin a la Lluna a bord d’una nau disparada des
d’un canó.
La polifonia del Brossa Espai Escènic compta

amb dramatúrgia i direcció d’Hermann Bonnin,
orquestrador d’un concert de cambra per a tres
intèrprets, l’il.lusionista (Hausson), la seva parte-
naire (Vanessa Torres) i un saxofonista (Sergi Ro-
vira). Style Galant recupera números inventats
per Robert-Houdin i reivindica la màgia com a
element plàstic i profundament poètic.


